
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقـا إال طريـق جهـنم  تتمة فوائد اآلية الكرمية: ((

  خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسيرا )) .

ومن فوائدها: أن من آمن واستقام على سبيل اهللا ودعا الناس إليها فهو على اهلدى ؛ نأخذ ذلك مـن أي شـيء ؟ 

ومن فوائدها: أن الضـالل ينقسـم إىل ضـالل  املخالف والذهن فإنه إذا ثبت احلكم لشيء ثبت نقيضه لضده .من 

(( تفسـري اآليـة الكرميـة:  قريب وضالل بعيد ؛ وهكـذا أيضـا املعاصـي تنقسـم إىل كبـائر وصـغائر كمـا هـو معـروف .

ال طريـق جهـنم خالــدين فيهـا أبـدا وكــان إن الـذين كفـروا وظلمـوا لــم يكـن اهللا ليغفـر لهـم وال ليهــديهم طريقـا إ

(( إن الــذين كفــروا وظلمــوا لــم يكــن اهللا ليغفــر لهــم وال ليهــديهم مث قــال عزوجــل:  . ذلــك علــى اهللا يســيرا ))

هــذه اآليــة كاآليــة األوىل فيهــا توكيــد هلــذا احلكــم ؛ لكــن فيهــا التصــريح يف الكــل ، فبــأي ظلمــوا ؟ ظلمــوا  طريقــا ))

(( ومـا ظلمنـاهم ؛ ألن اإلنسان إذا استمر علـى كفـره فقـد ظلـم نفسـه كمـا قـال اهللا تعـاىل: باالستمرار على الكفر 

(( كلتـا الجنتـين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم والظلم يف األصل مبعىن الـنقص ؛ لقولـه تعـاىل:  ولكن ظلموا أنفسهم ))

دى عليـه ؛ وهنـا ظلمـوا مـن أي مل تنقص ؛ ومسي املعتدي ظاملـا ألنـه نقـص يف حـق املعتـدى عليـه فاعتـ منه شيئا ))

هل ظلموا غريهم أو ظلموا أنفسهم ؟ كالمها ، يعين حصل منهم الظلم ألنفسـهم ولغـريهم حيـث دلـوا غـريهم علـى 

تسـمى عنـد علمـاء النحـو الم اجلحـود أو  (( ليغفـر ))الـالم يف قولـه:  (( لم يكن اهللا ليغفر لهـم ))طرق الكفر ؛ 

ما كان " أو " مل يكن " ؛ فكلما وجدت الالم بعـد " مل يكـن " أو بعـد " مـا   الم النفي ، وعالمتها أن تقع بعد "

الــالم الم اجلحــود ألــا وقعــت  (( ومــا كــان اهللا ليعــذبهم ))كـان " فهــي الم اجلحــود أو الم النفــي ؛ فقولـه تعــاىل: 

(( لـم ؛  لـم يكـن ))(( أيضـا تسـمى الم اجلحـود ألـا وقعـت بعـد  (( لم يكن اهللا ليغفر لهـم ))بعد " ما كان " 

واملعــىن أنـه ال يــوفقهم للتوبــة حـىت يغفــر هلــم ، ولـيس املعــىن مل يغفــر اهللا هلـم إذا تــابوا ؛ فــإن  يكـن اهللا ليغفــر لهــم ))

اهللا سـبحانه وتعـاىل يتـوب علـى مـن تــاب مهمـا كـان عملـه ؛ لكـن املـراد أنــه ال يوفقـه التوبـة حـىت يغفـر لـه ؛ واملغفــرة 

نـه ، فسـرناها ـذين املعنيـني ألـا مـأخوذة مـن املغفـر وهـو الـذي يوضـع علـى الـرأس عنـد سرت الذنب مع التجـاوز ع

القتـــال وقايـــة للـــرأس مـــن الســـهام ، وفيـــه املعنيـــان مجيعـــا ومهـــا: الســـرت ، والوقايـــة ؛ ويؤيـــد هـــذا مـــا ثبـــت يف احلـــديث 

ترتها عليـك فـي الـدنيا وأنـا ( أن اهللا عزوجل يخلوا يوم القيمة بعبد مؤمن ويقرره بذنوبه فيقول قد سالصـحيح 

أي  (( طريقــا ))يعــين ال يــوفقهم ؛ اهلدايــة هنــا هدايــة التوفيــق ،  (( وال ليهــديهم طريقــا )) . أغفرهــا لــك اليــوم )

؛(( خالـدين وهـو مـن أمسـاء النـار   (( إال طريـق جهـنم ))إال طريقا واحـدا وهـو طريـق جهـنم  ن عليهريو مسلكا يس

أي باستمرار ، واألبد هو االستمرار يف املسـتقبل ، واألمـد  (( أبدا ))أي ماكثني فيها  فيها أبدا )) (( خالدين ))

أي كــان خلــودهم يف النـار علــى وجــه  (( وكــان ذلــك علــى اهللا يسـيرا ))هـو االســتمرار إىل حـد معــني غــري مؤبـد ؛ 



عـذاب وأنـواع العقوبـات ومـع هـذا األبد يسريا على اهللا عزوجل مع أنه يستلزم أن تبقـى النـار مبـا فيهـا مـن السـعيد وال

فهــي يســري علــى اهللا عزوجــل ، اإلنســان إذا أراد أن يوقــد تنــورا حيتــاج إىل عمــل ، ألــيس كــذلك ؟ بلــى ، حيتــاج إىل 

عمـل ووقــود وتعــب ومالحــات ؛ لكـن النــار وهــي أعظــم شــيء يف احلـرارة فــإذا بقيــت علــى وجـه األبــد فــإن هــذا أمــر 

 ليغفـر اهللا يكـن لـم وظلمـوا كفـروا الـذين (( إنفوائـد اآليـة الكرميـة:  ليـه .يسري على اهللا عزوجل وليس بصعب ع

فيستفاد من هذه اآلية بل من اآليتني: أن من اتصف ذين الوصـفني الكفـر والظلـم  . طريقا )) ليهديهم وال لهم

أفعـال االختياريـة هللا ومـن فوائـدها: إثبـات  . (( لـم يكـن اهللا ليغفـر لهـم ))فإنه مسدود عنه باب التوفيق ؛ لقولـه: 

واملغفـرة فعـل اختيـاري ، (( لـم يكـن اهللا ليغفـر لهـم )) عزوجل ، يعين أنه يفعل ما يشاء بإرادته مىت شاء ؛ لقولـه: 

وهــذا الــذي عليــه ســلف الصــاحل وأهــل الســنة ، إثبــات األفعــال االختياريــة هللا عزوجــل ؛ وأنكــر ذلــك أهــل التعطيــل  

 :ميكـن أن يقـوم بـاهللا تعـاىل فعـل اختيـاري يتجـدد وحيـدث ، وعللـوا ذلـك بعلـل واهيـةكاألشاعرة و املعتزلـة وقـالوا ال 

احلادث ال يقـوم إال حبـادث ولـو أننـا أثبتنـا هللا أفعـاال حيـدثها مـن تشـاء لـزم مـن ذلـك أن يكـون اهللا حادثـا ؛ قالوا إن 

والشك أن هذا قياس باطل ألنه مصادم للنص ؛ فاآلية الكثرية اليت ال حتصر كلهـا تـدل علـى أن اهللا يفعـل مـا شـاء 

وغــري لمــا يريــد )) (( ويفعــل اهللا مــا يشــاء )) (( وربــك يخلــق مــا يشــاء ويختــار )) (( إن ربــك فعــال ومـىت شــاء 

ذلـك مــن آيــات كثــرية الــيت ال تكــاد حتصــر الدالــة علــى أن اهللا تعــاىل يفعــل مــا شــاء ومــىت شــاء ؛ وهــذا القيــاس باطــل 

متجــددة ليســت بالزمــة لنــا مــن ملصــادمته الــنص ، وأيضــا هــو خطــأ وذلــك أننــا حنــن وحنــن حمــدثون تقــوم بنــا أفعــال 

؛ كــذلك ســابق علينــا  حــدوث هــذه األفعــال أن نكــون مل حنــدث إال عنــد حــدوثها بــل حــدوثنا خلقنــا وال يلــزم مــن

ومــن  ال مينــع مــن ذلــك أن يكــون حيــدث مــا شــاء مــن أفعالــه وأحكامــه وأقوالــه . الــرب عزوجــل وجــوده أزيل أبــدي

س يوجــد أنــاس مــن فــإن قــال قائــل: ألــي . (( وال ليهــديهم طريقــا ))فوائــدها: أن الكــافر ال يوفــق للهــدى ؛ لقولــه: 

؛  الكفــرة املــارقني املضــادين للــدعوة اإلهليــة مــن هــداهم اهللا ؟ فــاجلواب: بلــى ؛ وملــن ال مــانع مــن أن خنصــص العــام

خمصوصا مبن أراد اهللا تعاىل هدايته ، فمن أراد اهللا هدايته فإنه يهدى ولـو كـان قـد كفـر وظلـم ، فيكون هذا العموم 

اهللا عنهم من كان كافرا ظاملا ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤسـاء يف اإلسـالم وهلـم إذ من املعلوم أن من الصحابة رضي 

ومن فوائدها: أن للنار طريقا ، وللجنة طريقـا ؛ فمـا هـو طريـق النـار ؟ طريـق النـار يـتخلص يف خمالفـة  مقام صدق .

له هو طريق جهـنم وموافقـة أمـر أمر اهللا ورسوله ، تركا للمأمور وفعال للمحظور ، هذا الطريق ، خمالفة أمر اهللا ورسو 

واخللـــود  (( خالـــدين فيهـــا أبـــدا ))ومـــن فوائـــدها: إثبـــات اخللـــود األبـــدي ؛ لقولـــه:  اهللا ورســـوله هـــو طريـــق اجلنـــة .

األبدي يتضمن أبدية املكـان الـذي يكـون فيـه اخللـود ؛ وعلـى هـذا فيكـون يف اآليـة دليـل واضـح علـى أبديـة النـار ، 

اآليــة ويف آيــة أخــرى يف ســورة األحــزاب ويف آيــة ثالثــة يف آيــة اجلــن وهــي معلومــة ؛  وقــد جــاء ذكــر األبديــة يف هــذه



وبناء على ذلك ال قول ألحد بعد قـول اهللا ورسـوله مهمـا كـان مـن العلـم ، مـادام هنـاك آيـات صـرحية فإننـا ال نـركن 

م فــال ميكــن أبــدا أن لقــول أحــد كائنــا مــن كــان ألن خــرب اهللا صــدق صــادر عــن أيــش ؟ عــن علــم مــراد بــه البيــان التــا

 يتخلف مدلوله حىت لو قيـل إن فالنـا يقـول بكـذا وفالنـا يقـول بكـذا ، نقـول ال قـول ألحـد بعـد قـول اهللا ورسـوله .

(( وكـان ومن فوائدها: أن كل شيء وإن صعب فهو يسري على اهللا عزوجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه ؛ لقولـه: 

 فـآمنوا ربكـم مـن بـالحق الرسـول جـاءكم قـد النـاس أيهـا (( يـالكرميـة: تفسـري اآليـة ا  .ذلك على اهللا يسيرا )) 

 (( يـامث قـال اهللا تعـاىل:  . حكيمـا )) عليمـا اهللا وكان واألرض السماوات في ما هللا فإن تكفروا وإن لكم خيرا

ــالحق الرســول جــاءكم قــد النــاس أيهــا ــا أيهــا النــاس )) مــن ب أن لعمــوم النــاس مــع  اخلطــاب  هنــا ربكــم )) (( ي

مدنيــة والغالــب يف الســورة املدنيــة اخلطــاب فيهــا للمــؤمنني ألن القــرآن نــزل وســط أمــة مؤمنــة ؛ لكــن قــد يــأيت ورة ســال

اخلطاب بالعموم لقرائن حتتف به ، وذلك أن اخلطاب سوف ينتقل من هذا العموم إىل خماطبـة أهـل الكتـاب وأهـل 

الرسول هو حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه  جاءكم الرسول )) (( يا أيها الناس قدالكتاب ليسوا مؤمنني ؛ وهلذا قال: 

وسلم ؛ ألن أل هنا للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، إذ ال رسـول حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، نظـري ذلـك أن 

تقول: جاء األمري ـ وليس يف البلد إال أمري واحد ـ كل ينصرف ذهنه إىل هذا األمري أمري البلـد ؛ فـأل للعهـد الـذهين 

هو حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقد ذكر العلماء أن العهـود ثالثـة:  (( قد جاءكم الرسول ))؛ كذلك أيضا 

عهد حضوري ، وعهد ذكري ، وعهد ذهين ؛ فما تعني بالذهن فأل فيه للعهد الذهين ، وما تعني بالـذكر فـأل فيـه 

ــيكم رســوال شــاهدا علــيكللعهــد الــذكري ومثالــه قولــه تعــاىل:  ــا أرســلنا إل م كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســوال (( إن

(( فـإن مـع العسـر يسـرا إن مـع مـن ؟ الرسـول السـابق ، ومـن ذلـك أيضـا قولـه تعـاىل: فعصى فرعون الرسول )) 

أي العسرين ؟ العسر الثاين هو األول ؛ وهلذا قال ابن عباس " لن يغلب عسـر يسـرين " ؛ وتكـون  العسر يسرا ))

(( لمـن وكقولـه تعـاىل: ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علـيكم نعمتـي )) (( اللعهد احلضوري ، كقوله تعاىل: 

ـــوم )) ـــيت تـــأيت بعـــد اســـم اإلشـــارة فإـــا للعهـــد  الملـــك الي وهلـــا ضـــابط يعـــين أل الـــيت يف العهـــد احلضـــوري وهـــي ال

احلضــوري وذلـــك ألن اســـم اإلشــارة يـــدل علـــى القـــرب ، فــإذا قلـــت: هـــذا الرجـــل ، فــأل هنـــا للعهـــد احلضـــوري ألن 

كلمــة البـاء هنـا تكـون للمصـاحبة والتعديــة   (( قـد جـاءكم الرسـول بـالحق ))قـال تعــاىل:  شـار إليـه يكـون قريبـا .امل

، فما جاء به فهو احلق ؛ أو باحلق يعين أنه رسـول مـن عنـد اهللا حقـا ؛ فاآليـة حتتمـل هـذا وهـذا حللق اأي مصاحبا 

ول إن املراد ا املعنيـان مجيعـا أي أنـه جـاء بـاحلق مل يـأت ؛ وهل بينهما منافاة ؟ ليس بينهما منافاة ، وعلى هذا نق

(( بالباطل ، وأنه رسول احلق ليس بكاذب عليه الصالة والسالم ؛ واحلق ضد الباطل وأصله الثبـوت كقولـه تعـاىل: 

أي ثبتــت ولزمــت ، فاألصــل أن هــذه الكلمــة تفيــد معــىن الثبــوت ؛ واحلــق  إن الــذين حقــت علــيهم كلمــة ربــك ))



(( قـد جـاءكم ؛  (( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو زاهـق ))والباطل زائل كما قال تعاىل: ثابت 

حيـث  (( مـن ربكـم ))من هنا لالبتداء أي أن احلق جاء من عند اهللا ، وتأمل قوله:  الرسول بالحق من ربكم ))

ربكــم الــذي هــو مالــك ومــدبر ألمــورهم  إن فيهــا إشــارة إىل أنــه جيــب علــيكم أن تقبلــوا هــذا الرســول ألنــه جــاء مــن

الفــاء للتفريــع أي فيتفــرع علــى ذلــك  (( فــآمنوا خيــرا لكــم ))فيجــب علــيكم أن تقبلــوا مــا جــاء بــه هــذا الرســول ، 

هـذه منصـوبة علـى أـا خـرب " يكـن "  (( خيرا لكـم ))وجوب اإلميان ؛ آمنوا مبن ؟ بالرسول ومبا جاء به ؛ وقوله: 

نوا يكــن خــريا لكــم ؛ خــريا مــن أيــش ؟خــريا مــن الكفــر ، والشــك أن اإلميــان خــري مــن الكفــر احملذوفــة والتقــدير: فــآم

(( قـل ألن اإلميان به سعادة الدنيا واآلخرة والكفر بـه خسـارة الـدنيا واآلخـرة ؛ لقـول اهللا تبـار ك وتعـاىل يف الكفـر: 

من عمل صالحا مـن ذكـر أو أنثـى (( ويف اإلميان: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة )) 

أي  (( وإن تكفـــروا ))؛  وهـــو مـــؤمن فلنحيينـــه حيـــاة طيبـــة ولنجـــزينهم أجـــرهم بأحســـن مـــا كـــانوا يعملـــون ))

يعـين فهـو غـين عـنكم ؛ ألن  (( فـإن هللا مـا فـي السـموات واألرض ))بالرسول عليه الصـالة والسـالم ومبـا جـاء بـه 

ميلكه من ؟ هؤالء الكافرون ، من مجلـة مـا ميلكـه هـؤالء الكـافرون ؛ إذا  له ما يف السموات واألرض ، ومن مجلة ما 

(( مـا فـي السـموات واألرض كأنه قال إن تكفـروا فـإن اهللا غـين عـنكم ألن لـه مـا يف السـموات واألرض ؛ وقولـه: 

يعــرب ــا عــن  الــيت يعــرب ــا عــن غــري العاقــل دون " مــن " الــيت " مــاـ" هنــا يــتكلم النحويــون ويقولــون ملــاذا عــرب بــ ))

ألن غــري العاقــل أكثــر مــن العاقــل ؛ وقــد يقــول قائــل إن يف هــذا نظــرا ألن مــن مجلــة العقــالء  العاقــل ؟ اجلــواب: قــالوا

املالئكـة ـ الشـك يف أـم مـن مجلـة العقـالء ـ وهـم عـدد ال حيصـيهم إال اهللا ؟ فيجـب هـؤالء ويقولـون: املالئكـة هلـم 

نة اليت يف السموات واألرض أكثر من املالئكـة ؛ وعلـى هـذا فيكـون غـري أمكنة ، كل واحد قد شغل مكانه واألمك

(( وكـــان اهللا العاقــل يف الســموات واألرض أكثــر ؛ وهــذا لـــيس ببعيــد أن يقــال إنــه غلــب غـــري العاقــل ألنــه أكثــر ؛ 

ليــه وآلــه خــتم اآليــة بــالعلم واحلكمــة إشــارة إىل أن كفــر هــؤالء الــذين كفــروا بالرســول صــلى اهللا ع عليمــا حكيمــا ))

وســلم كــان عــن علــم مــن اهللا وعــن حكمــة مــن اهللا ؛ أمــا كونــه عــن علــم فألنــه يف ملكــه ولــن يكــون يف ملكــه مــا ال 

يعلم ؛ وأما كونه عن حكمة فألنه ال تقوم أحوال العباد وال دين العباد إال ذا التقسيم ، أن يكـون بعضـهم مؤمنـا 

اجلهاد وال متيز املـؤمن مـن الكـافر وال صـار للمـؤمن مزيـة يتميـز ـا وبعضهم كافرا ، لو ال هذا االنقسام ما قام علم 

 على الكافر وال حصل للنار مألهـا وقـد تكفـل اهللا هلـا بـذلك ، فمـن حكمـة اهللا أن يكـون يف النـاس مـؤمن وكـافر .

 هللا فـإن تكفـروا وإن لكـم خيـرا فآمنوا ربكم من بالحق الرسول جاءكم قد الناس أيها (( يافوائد اآلية الكرمية: 

  . حكيما )) عليما اهللا وكان واألرض السماوات في ما



(( يـا أيهـا النـاس يف هذه اآلية الكرمية: بيان أن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول من عنـد اهللا حقـا ؛ لقولـه: 

ســلم جلميــع ومــن فوائــدها: عمــوم رســالة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه و  . قــد جــاءكم الرســول بــالحق مــن ربكــم ))

(( فـإن قـال قائـل: أفـال ميكـن أن يـراد بالنـاس خصـوص كمـا يف قولـه تعـاىل:  . (( يـا أيهـا النـاس ))الناس ؛ لقوله: 

  ؟ فاجلواب: أن األصل يف العموم إرادة العموم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))

فــإذا   (( مــن ربكـم ))كمــا هـو الزم شـرعا ؛ وجــه ذلـك ؟ قولـه:   ومـن فوائـدها: إلـزام قبــول مـا جـاء بــه الرسـول عقـال

ومــن فوائــدها: أن مــا جــاء بــه  كــان مــن ربنــا وهــو مالكنــا وخالقنــا واملتصــرف فينــا كمــا يشــاء وجــب علينــا القبــول .

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فهو حق ؛ وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حـق أن كلمـا ينسـب 

حــق ؟ ال ؛ أليــش ؟ ألن فيهــا أحاديــث ضــعيفة وأحاديــث موضــوعة ؛ لكــن كــل مــا جــاء بــه الرســول فهــو  للرســول

وربوبيـة  (( مـن ربكـم ))باإلضافة إىل قولـه:  (( يا أيها الناس ))ومن فوائدها: إثبات ربوبية العامة ؛ لقوله:  حق .

(( رب موســـى واخلاصـــة كقولـــه:  العـــالمين ))(( رب اهللا ســـبحانه وتعـــاىل عامـــة وخاصـــة ، فالعامـــة كقولـــه تعـــاىل: 

(( فوربــــك لنســــألنهم أجمعــــين عمــــا كــــانوا يعملــــون )) ، (( فــــال وربــــك ال يؤمنــــون حتــــى وقولــــه:  وهــــارون ))

ومن فوائـدها: أن إرسـال الرسـل مـن مقتضـى الربوبيـة  واألمثلة على هذا كثرية .يحكموك فيما شجر بينهم ... )) 

صـرف يف اخللـق وفعـل مـن أفعـال اهللا ، وكلمـا كـان كـذلك فهـو داخـل حتـت مضـمون ، من مقتضى الربوبية ؛ ألنه ت

(( قـد جـاءكم الرسـول بعد قولـه:  (( فآمنوا ))ومن فوائدها: وجوب اإلميان باحلق ممن جاء به ؛ لقوله:  الربوبية .

اب: نعــم ، احلــق اجلــو  ؟أنــه جيــب علينــا أن نــؤمن مبــا جــاء بــه ؛ وهــل هــذه قاعــدة يف كــل مــن جــاء بــاحلق  بــالحق ))

إذا كان الذي جاء بـه ممـن عـرف بالباطـل فهـل يقبـل منـه احلـق ؟ نعـم ،  يقبل من أي إنسان ، من كل ما جاء به .

(( وإذا فعلـوا فاحشـة قـالوا وجــدنا عليهـا آبائنـا واهللا أمرنـا بهـا قـل إن اهللا ال يــأمر ولـذلك مثـال يف قولـه تعـاىل: 

والسـكوت عـن أحـد الشـقني مـع إنكـار اآلخـر يــدل عليهـا آبائنــا )) (( وجـدنا وسـكت عـن قـوهلم:  بالفحشـاء ))

ومـــن فوائـــدها: اإلميـــان كلـــه خـــري ، خـــري يف الـــدنيا وخـــري يف اآلخـــرة حـــىت يف  علـــى اإلقـــرار بالثـــاين الـــذي مل ينكـــر .

ته ( إن أصــاباملعيشــة وإن كــان ضــنكا فهــي عنــد املــؤمن خــري ؛ ألن املــؤمن كمــا وصــفه النــيب عليــه الصــالة والســالم 

ومــن فوائــدها: أن أمــر اهللا تعــاىل عبــاده  . ضــراء صــبر فكــان خيــرا لــه وإن أصــابته ســراء شــكر فكــان خيــرا لــه )

(( وإن تكفــروا فــإن هللا مــا فــي باإلميــان بــه وإثــابتهم علــى ذلــك لــيس الفتقــاره إلــيهم بــل هــو غــين عــنهم ؛ لقولــه: 

فكــل مــا يف ( مــا فــي الســموات واألرض )) ( ومــن فوائــدها: عمــوم ملــك اهللا ؛ لقولــه: . الســموات واألرض ))

فـإن قـال قائـل: ألـيس لنـا أمـالك خيـتص ـا كـل واحـد منـا ؟ فـاجلواب: بلـى ؛  السموات واألرض فهـو هللا عزوجـل .

لكن ملكنا ملا منلكه ليس على سـبيل اإلطـالق ؛ وهلـذا ال حيـل لنـا أن نفعـل يف أموالنـا مـا نشـاء بـل ال نفعـل ـا إال 



بـه ، لـو أراد إنسـان أن حيـرق مالـه ألـه ذلـك ؟ ال ؛ إذ امللـك خـاص ؛ فامللـك املطلـق الشـامل هللا رب ما أذن اهللا لنا 

ومــن فوائـدها: إثبــات اجلمــع بالســموات ؛  العـاملني ومــا يضــاف إلينــا ملكـا فإنــه ملــك قاصــر مربـوط مبــا أذن اهللا بــه .

مــا يف القـــرآن مفــردة لكـــن يف الســـنة مســـوات مصــرح بـــذلك يف القــرآن ؛ أمـــا األرض فهــي تـــأيت دائ وكــم هـــي ؟ ســبع

( مـن اقتطــع شـبرا مـن األرض ظلمـا طوقـه اهللا بـه يـوم القيمــة جـاءت جمموعـة فقـال النـيب عليـه الصـالة والسـالم: 

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ؛ ومهــا: العلــيم ، واحلكــيم ؛ لقــول اهللا تعــاىل: ((  مــن ســبع أراضــين ) .

))  وقد مر علينا كثريا أن علم اهللا تعـاىل واسـع شـامل لكـل شـيء يف السـماء أو يف األرض وكان اهللا عليما حكيما 

، وإمياننــا بـــذلك يوجــب لنـــا أن حنــذر مـــن خمالفتـــه ؛ ملــاذا ؟ ألننـــا إذا خالفنــاه فهـــو عـــامل بــه وهـــو أبلــغ مـــن الســـميع 

مبقتضــاه حــذرنا ممــا يــرى ؛ لكــن العلــيم إذا رنا ممــا يقــال ، والبصــري إذا عملنــا ذالبصــري ، الســميع إذا آمنــا مبقتضــاه حــ

علـيم بـه ؛ وأمـا احلكـيم فهـو مشـتق مـن احلكـم  أو يـرى أو يفعـل أو يـرتك ؛ ألن اهللا تعـاىل عملنا به حـذرنا ممـا يقـال

 واحلكمة فلله احلكم وله احلكمة البالغة ؛ واحلكم نوعان: كوين ، وشرعي ؛ فما كلـف بـه العبـاد فهـو حكـم شـرعي

ه اهللا عزوجــل فهــو حكــم كــوين ، مث كــل منهمــا ال يصــدر إال حلكمــة ، فاحلكمــة كــوين وشــرعية ؛ مث ، ومــا انفــرد بــ

احلكمة تكـون علـى الصـورة املعينـة وعلـى الغايـة املـرادة ؛ وهلـذا نقـول احلكمـة غائيـة وصـورية أي علـى الصـورة املعينـة 

ـــه حكمـــة ، األول صـــوري ، والثـــا (( وكـــان اهللا عليمـــا ين غـــائي ؛ حكمـــة ؛ فإجيـــاب الواجـــب حكمـــة واإلثابـــة علي

  . حكيما ))

  سؤال عن عقاب اهللا تعاىل خللقه العاصني ؟السائل : 

املماثلـة  (( اهللا الذي خلق سبع سـموات ومـن األرض مـثلهن ))فقال:  نقول أوال القرآن أشار إىل ذلك الشيخ :

رض بكثــري فلــم يبقــى إال األرض ، يف النــوع والســعة و الكــرب غــري ممكــن ألن مــن املعــروف أن الســماء أعظــم مــن األ

هذا من جهة القرآن ؛ من جهة السنة إذا مل يكن هناك سبع أراضني فإنه ال ميكـن أن يعاقـب اإلنسـان علـى شـيء 

ليس موجود ، فلو ال وجود سبع أراضني ما عوقـب اإلنسـان عـن ذلـك ؛ لكـن كونـه يعاقـب مـن سـبع أراضـني يـدل 

يا كمـا أن اهلـوى ـ ومـر علينـا يف الصـلح ـ ملـك لـه ، ذكـرمت أمـس أن اهلـواء على أن القرار ملك لصاحب األرض العل

ـــدنيا ، إىل الســـماء الـــدنيا كلهـــا ملالـــك األرض ؛ كـــذلك أيضـــا إىل قاعـــد األرض إىل األرض الســـابعة  إىل الســـماء ال

ال ، ال  ملك لـه ؛ وهلـذا لـو أراد إنسـان أن حيفـر خنـدقا مـن حتـت بيـت إنسـان أو مـن حتـت أرضـه هـل ميلـك هـذا ؟

  ميلكه .

  



أـا للعهـد الـذكري ألنـه  (( فعصـى فرعـون الرسـول ... ))قال بعضهم إن األلف والالم يف قولـه تعـاىل: السائل : 

أال يكـون العهـد هنـا  (( إنا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعـون رسـوال ... ))يف أول اآلية قال: 

  ذهين ؟

  ال ، ذكري . الشيخ :

  ما هو ضابط فاء التفريغ ؟ السائل : 

أن يكـون مـا بعـدها فرعـا ملـا سـبق ، يعـين مفـرع إذا جـاءت الفـاء بعـد ذكـر اإلمجـال مث جـاء التفصـيل فهـي  الشيخ :

فهي للتفريع ، وهذا أيضا من السياق ؛ مث قـد يكـون هنـاك معنيـان للكمـة الواحـدة مبعـىن أـا  التخصريللتفريغ ، أو 

  اء سببية ،  ومفرعة على ما قبلها .تكون سببية ، الف

  فهل املتعلق باجلار وارور واحد ؟ ... قد جاءكم الرسول بالحق ... ))(( قوله تعاىل: السائل : 

  املتعلق واحد ، ال ، املتعلق إذا كان معناه أنه رسول حقا قد يكون على أا حال من رسول . الشيخ :

فكيــف بــذلك ألننــا نعــرف أن الســماء فــوق أخــرى مث مــا معــىن طوقــه يــا شــيخ شــرح حــديث ســبع أراضــني الســائل : 

  من سبع أراضني ؟

ذكــر ابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة أن العلمــاء اختلفــوا  ( بســبع أراضــين )مــا نعــرف ، األراضــني يف قولــه:  الشــيخ :

ات وهـذه الفجـوات كمـا فيها هل هي متطابقة يعين متالصـقة ويكـون الفاصـل بينهـا أمـرا جمهـوال ؛ أو أن بينهـا فجـو 

بـــني الســـماء والســـماء ؛ هـــذا التقـــدير األخـــري لـــيس بصـــحيح  ؛ ألن مســـافة األرض اآلن لـــو دارت عليهـــا طـــائرة مل 

تنسب وال إىل مساء الدنيا ؛ لكن يقال هـذه سـبع أراضـني اهللا أعلـم بكيفيتهـا هـل هـي متالصـقة أو بينهـا فاصـل مـا 

  ا .ندري ، علينا أن نؤمن وهو شيء فوق طاقتن

  ما معىن طوق ؟السائل : 

  يعين يكون طوقا يف عنقه حيمله يوم القيمة .  الشيخ :

إن " مــا " تســتعمل يف العاقــل أيضــا  (( ... فــإن هللا مــا فــي الســموات واألرض ... ))  يف قولــه تعــاىل:الســائل : 

  كما يف قوله تعاىل: (( وال أنتم عابدون ما أعبد )) فإنه إشكال يف هذا ؟

تكون ... ألن كلمة العاقل بالنسـبة هللا مـا يوصـف ـا ، هـذا ال ، استعمال يف العاقل املعني أو عن شيء  الشيخ :

ومل يقـل: مـن طـاب ؛ ألنـه  (( فانكحوا ما طاب لكـم مـن النسـاء ))إذا كان املقصود تغليب الصفة كقوله تعاىل: 

  ليس املقصود تعيني املرأة ، املقصود صفات املرأة .

  



  ل عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ يف كونه يأخذ عن بين إسرائيل أو ال يأخذ التفسري ؟ سؤاالسائل : 

واهللا أمـا علـى رأي مـن يــرى أن ابـن عبـاس ممـن أخــذ عـن بـين إسـرائيل فإنـه ال يثبــت لـه حكـم الرفـع ؛ وأمــا  الشـيخ :

مـر علينـا يف صـحيح البخـاري فـإن على القول بأن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أنكر األخذ عن بـين إسـرائيل كمـا 

  هذا له حكم الرفع إذا صح عنه ، حنتاج اآلن إىل الواسطة بينه وبني ابن عباس رضي اهللا عنه .

مل تـزاد املـيم خبـالف بعـض اآليـات  (( ... فإن هللا ما في السموات واألرض ... ))اذا يف قوله تعاىل: ملالسائل : 

  األخرى ؟ 

(( سـبح هللا مـا فـي السـموات واألرض )) و(( اخـتالف التعبـري واألسـلوب ، مثـل   الظاهر أا من باب الشيخ :

(( سورة قد مسع سورة فصلت بني تسبيحني ، احلديـد يقـول فيهـا:  سبح هللا ما في السموات و ما في األرض ))

  )) . (( سبح هللا ما في السموات وما في األرضويف احلشر ؟ ) )سبح هللا ما في السموات واألرض 

 إال اهللا علـى تقولـوا وال ديـنكم فـي تغلـوا ال الكتـاب أهـل (( يـاقراءة اآليات: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 تقولـوا وال ورسله باهللا فآمنوا منه وروح مريم إلى ألقاها وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح إنما الحق

 وكفـى األرض فـي ومـا السـماوات فـي ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم خيرا انتهوا ثالثة

 عبادتـــه عـــن يســـتنكف ومـــن المقربـــون المآلئكـــة وال هللا عبـــدا يكـــون أن المســـيح يســـتنكف وكـــيال  لـــن بـــاهللا

 فضـله مـن ويزيـدهم أجـورهم فيـوفيهم الصـالحات وعملـوا آمنـوا الذين جميعا فأما إليه فسيحشرهم ويستكبر

  . ))  نصيرا وال وليا اهللا دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما

 عيسـى المسـيح إنمـا الحـق إال اهللا علـى تقولـوا وال دينكم في تغلوا ال الكتاب أهل (( ياتفسري اآلية الكرميـة: 

 لكــم خيــرا انتهــوا ثالثــة تقولــوا وال ورســله بــاهللا فــآمنوا منــه وروح مــريم إلــى ألقاهــا وكلمتــه اهللا رســول مــريم ابــن

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما

 علـى تقولـوا وال ديـنكم فـي تغلـوا ال الكتـاب أهـل (( يـاأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

عــام أريــد بــه اخلــاص ، واملــراد ــم النصــارى ؛ ألن اهللا ســبحانه (( يــا أهــل الكتــاب )) قولــه هنــا  الحــق )) إال اهللا

 (( وقــولهم إنــا قتلنــا المســيح عيســى ابــن مــريم رســول اهللا ... ))وتعـاىل ذكــر حــال اليهــود فيمــا ســبق مــن قولــه: 

 غلـوا فـي ديـنكم ))(( يـا أهـل الكتـاب ال توما قبلها أيضا ، مث خاطـب أهـل الكتـاب الـذين هـم النصـارى فقـال: 

(( ال تغلــوا والغلــو هــو الزيــادة ، الزيــادة يف الشــيء تســمى غلــو وتســمى إفراطــا وضــدها التفــريط والتقصــري ؛ وقولــه: 

أي فيمـا تـدينون اهللا بـه ، وذلـك أـم اعتقـدوا أن املسـيح اهللا ، أو ثالـث ثالثـة ، أو قـالوا إن املسـيح  في ديـنكم ))

 (( ال تغلــوا فــي ديــنكم ))م اهللا ابــن اهللا ؛ كــل هــذه األقــوال يروــا دينــا فقــال اهللا هلــ وأمــه إهلــان ، وقــالوا إن املســيح



أي ال تقولــوا علــى اهللا تعــاىل فيمــا تصــفون بــه إال  (( وال تقولــوا علــى اهللا إال الحــق ))أي فيمــا تــدينون اهللا بــه ؛ 

ل إن املســيح ابــن اهللا فقـد قــال علــى احلـق أي الشــيء الثابـت املقبــول عقــال وفطـرة ونقــال ، وضــده الباطـل ؛ فمــن قـا

اهللا غري احلق ، ومن قال إن اهللا ثالث ثالثة فقد قال على اهللا غري احلق ، ومن قـال إن املسـيح وأمـه إهلـان فقـد قـال 

ملــة اجلهــذه  ابــن مــريم ))عيســى (( إنمــا المســيح  . (( وال تقولــوا علــى اهللا إال الحــق ))علــى اهللا غــري احلــق ؛ 

(( إنمـا املسـيح ابـن اهللا ، وإن املسـيح وأمـه إهلـان ، وإن اهللا ثالـث ثالثـة ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ قـال:  إبطال لقوهلم إن

عندما أربع كلمات: املسيح ، وعيسـى ، وابـن مـرمي ، ورسـول اهللا ؛ فالبـد  المسيح عيسى ابن مريم رسول اهللا ))

(( ابـن فهو عطف بيان ، وأما قولـه:  ( عيسى ))(فهو املبتداء ، وأما قوله:  (( المسيح ))من إعراا ، أما قوله: 

ــن مــريم فهــو خــرب ؛ وهــذه اجلملــة  (( رســول اهللا ))فهــو صــفة ، وأمــا قولــه:  مــريم )) (( إنمــا المســيح عيســى ب

مجلة تدل على احلصر ، فيكون الرتكيب: ما املسـيح عيسـى بـن مـرمي إال رسـول اهللا يعـين ولـيس جـزءا  رسول اهللا ))

املســيح لقــب لعيســى بــن مــرمي عليــه الصــالة والســالم ، ومســي بــذلك ألنــه ال  (( إنمــا المســيح ))مــن اهللا وال إلــه ؛ 

املســيح الــدجال فإمنــا مســي املســيح ألنــه ميســح ذا عاهــة إال برئــه ، يــربئ األكمــه واألبــرص بــإذن اهللا عزوجــل خبــالف 

هــم العلـم ، عيسـى هـو العلـم ؛ فــإن قـال قائـل: كيـف قـدم اللقــب  (( عيسـى ))ممسـوح العـني أي أعورهـا ؛ وقولـه: 

على العلم واللقب وصف والعلـم ذات ؟ قلنـا إن اللقـب إذا اشـتهر بـه امللقـب صـار مبنزلـة العلـم بـل أظهـر يف تعيـني 

ذا تقول: اإلمام أمحد مثال ؛ املسيح عيسى بـن مـرمي ، تقـدم اللقـب ألنـه بلقبـه أظهـر وأبـني ؛ امللقب من العلم ؛ وهل

هـي مــرمي بنـت عمـران ، ونسـب إليهــا ألنـه لـيس لـه أب وإال فمــن املعلـوم أن مـن لـه أب شــرعي  (( مـريم ))وقولـه: 

 شـرعي ، وهـو مـا حصـل بالزنـا ـ فإنه جيب أن ينسب إليه ال إىل أمه ؛ وقلنا أب شرعي احرتازا ممن له أب قـدري ال

أي  (( عيسى ابـن مـريم رسـول اهللا ))والعياذ باهللا ـ فإن هذا له أب قدري وهو الزاين لكن الزاين ليس أبا شرعيا ؛ 

الــواو  (( وكلمتــه ألقاهـا إلــى مـريم ))مرسـل مـن اهللا عزوجــل ولـيس ربــا وال جـزءا مـن رب بــل إنـه رســول اهللا حقـا ، 

معطوفــة علــى رســول اهللا (( كلمتــه )) أي كلمتــه أي الكــائن بكلمــة ولــيس هــو الكلمــة (( كلمتــه ))  حــرف عطــف

ألن الكلمة وصف للمـتكلم ال شـيء بـائن منـه ؛ وعلـى هـذا فيكـون معـىن (( كلمتـه )) أي كـائن بكلمتـه كمـا قـال 

مـة ألقاهـا (( كل؛  (( إن مثـل عيسـى عنـد اهللا كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثـم قـال لـه كـن فيكـون ))اهللا تعاىل: 

أوصــلها إىل مــرمي بــأن قــال هلــا: امحلــي مــثال أو كلمــة حنوهــا ، نعــوذ بــاهللا أن نقــول علــى اهللا مــا مل يقــل  إلــى مــريم ))

(( ومــريم ابنــة لكــن هــذا معــىن كــون كلمــة تصــل إىل مــرمي ؛ عــن طريــق مــن ؟ عــن طريــق جربيــل كمــا قــال تعــاىل: 

أضـاف اهللا الـنفخ إليـه ألنـه فعـل رسـوله  ( نفخنـا فيـه ))( ))عمران التي أحصـنت فرجهـا فنفخنـا فيـه مـن روحنـا 

أرسله لينفخ فيه يف فرجهـا ؛ وإضـافة الـنفخ إىل اهللا مـع أنـه كـان مـن جربيـل كإضـافة القـراءة إىل اهللا مـع أنـه كـان مـن 



اهللا عليـه مـن الـذي يقـرأه ؟ جربيـل ، جربيـل يقـرأه والنـيب صـلى  (( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ))يف قوله تعاىل:  جربيل

ابنــة عمــران ، وموســى ابــن  كلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم وروح منــه )) (( ألقاهــا إلــى مــريم ))و (( وآلــه وســلم يتبعــه ؛ 

عمران هـل مهـا أخـوان ؟ ال ، سـبحان اهللا ! مـرمي ابنـة عمـران وموسـى ابـن عمـران ؟ لـيس هـو ؟ لـيس أخـا ملوسـى ؟  

    ل على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالكيف ؟ ما هو األب واحد ؟ اجلواب: أورد هذا اإلشكا


